
سونغ يرشح ميسي وتشاڤي وإينييستا
رشح الدولي الكاميروني الكسندر سونغ العب وسط برشلونة االسباني لكرة 
القدم في غالسكو ضمن دوري أبطال أوروبا ثالثي النادي الكاتالوني تشافي 
هرنانديز واندريس اينييستا واالرجنتيني ليونيل ميسي للمنافسة على جائزة 
الكرة الذهبية لعام 2012. وأسماء هؤالء الالعبني الثالثة مدرجة على الالئحة األولية 
من الالعبني الـ 23 املرشحني لنيل شرف هذه اجلائزة، وستختصر الالئحة الى 3 
العبني فقط في 29 اجلاري في ساو باولو، حيث تسحب قرعة كأس القارات في 
االول من ديسمبر املقبل.
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الرياضية

بات بورتو البرتغالي وملقة االسباني أول المتأهلين الى الدور 
ثمن النهائي بتعادلهما مع مضيفيهما دينامو كييڤ االوكراني 0-0 
وميالن االيطالي 1-1 على التوالي في الجولة الرابعة للمجموعات 1 
و2 و3 و4 ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم. وأنقذ الدولي األلماني مسعود اوزيل ريال مدريد 
االسباني من الخسارة الثانية على التوالي واالولى على أرضه 

امام بوروسيا دورتموند األلماني عندما أدرك التعادل 2-2، وحذا 
حذوه البرازيلي الكسندر باتو ليجنب فريقه ميالن الخسارة 
أمام ملقة، فيما أبقى مان سيتي االنجليزي على آماله بتفاديه 

الخسارة أمام اياكس امستردام الهولندي وتعادل معه 2-2 بعد 
تخلف بهدفين نظيفين. وفرط أرسنال االنجليزي في الفوز على 
مضيفه شالكه بعدما تقدم بهدفين نظيفين وسقط في فخ التعادل 

2-2، وخرج مونبلييه بطل فرنسا خالي الوفاض بخسارته أمام 
اولمبياكوس اليوناني 1-3، فيما اقترب مواطنه ووصيف باريس 

سان جرمان من ثمن النهائي بفوزه الكبير على دينامو زغرب 
الكرواتي 4-0. في المباراة االولى ضمن المجموعة االولى، تابع 

بورتو بطل المسابقة عامي 1987 و2004، نتائجه الرائعة في 
المسابقة وعاد بتعادل ثمين من كييڤ مكنه من حجز بطاقته 

الى الدور الثاني مبكرا. وبدوره تابع سان جرمان صحوته بعد 
خسارته امام بورتو في الجولة الثانية وحقق فوزه الثالث والثاني 

على التوالي بعدما كان تغلب على دينامو زغرب 2-0 في الجولة 
الثالثة. ويدين فريق العاصمة الفرنسية بفوزه الى مهاجمه الدولي 

السويدي زالتان ابراهيموفيتش الذي صنع االهداف األربعة 
التي سجلها المدافع البرازيلي اليكس )15( وبالز ماتويدي )61( 

وجيريمي مينيز )64( وغيوم هوارو )80(. وفي المباراة الثانية، 
تابع ملقة مغامرته الرائعة في المسابقة وحجز بطاقته الى ثمن 

النهائي للمرة االولى في تاريخه في أول مشاركة له فيها بتعادله 

مع مضيفه ميالن صاحب المركز الثاني في عدد االلقاب في 
المسابقة )7 ألقاب( 1-1. وعلى غرار بورتو عزز ملقة موقعه في 

الصدارة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات متتالية وتعادل واحد 
بفارق 5 نقاط أمام ميالن الذي فشل في الثأر لخسارته 0-1 ذهابا 
في ملقة قبل أسبوعين، بيد انه حافظ على المركز الثاني بفارق 

نقطة واحدة امام اندرلخت البلجيكي الذي ارتقى الى المركز 
الثالث بفوزه على زينيت سان بطرسبورغ الروسي بالفوز عليه 
بهدف وحيد سجله الكونغولي ديودونيه مبوكاني في الدقيقة 17 

بتسديدة من داخل المنطقة اثر كرة من ساشا كليستان.

بورتو وملقة أول املتأهلني لربع النهائي.. وأوزيل وباتو ينقذان ريال وميالن في أبطال أوروبا 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 
8           اجلزيرة+6اجني ـ ليڤربول

9           اجلزيرة+2  أودينيزي ـ يونغ بويز
9            اجلزيرة+1كوميبرا ـ اتلتيكو مدريد
9           اجلزيرة+5مرسيليا ـ مونشنغالدباخ
9فنربغشه ـ ايل ليماسول
9           اجلزيرة+9كلوب بروج ـ نيوكاسل

9           اجلزيرة+7بوردو ـ ماريتيمو
9           اجلزيرة+9مولده ـ ستيوا بوخارست
9كوبنهاغن ـ شتوتغارت
9ايك سولنا ـ ايندهوڤن

9           اجلزيرة+4نابولي ـ دنيبروبتروڤسك
11:05          اجلزيرة+1بارتيزان ـ انتر ميالن

11:05         اجلزيرة+7بلباو ـ ليون
11:05         اجلزيرة+4التسيو ـ باناثينايكوس

11:05         اجلزيرة+5توتنهام ـ ماريبور
11:05         اجلزيرة+2ليفركوزن ـ رابيد ڤيينا

 أتلتيكو وإنتر وليون وليفركوزن 
للتأهل في »يوروبا ليغ«

 شقيق غوارديوال التقى ميالن

 تســــعى أندية اتلتيكو مدريد االسباني حامل اللقب وانتر 
ميالن االيطالي وليون الفرنســــي وباير ليفركوزن االملاني الى 
حجز بطاقاتها مبكــــرا الى الدور الثاني من مســــابقة الدوري 
األوروبي لكرة القدم »يوروبا ليغ« عندما تخوض اجلولة الرابعة 
اليوم اخلميس. واألندية االربعة هي بني 14 فريقا متلك فرصة 
التأهل الى الدور الثاني، واالندية االخرى هي ڤيديوتون املجري 
وغنك البلجيكي وروبن كازان الروسي وسبارتا براغ التشيكي 
وميتاليست خاركيف ودنيبروبتروفسك االوكرانيان وهانوڤر 
االملاني وليفانتي االسباني وغنك البلجيكي. ويتأهل 24 فريقا 
الى الدور الثاني إضافة الى االندية الثمانية صاحبة املركز الثالث 

في دور املجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة »ال غازيتا ديلو ســــبورت« االيطالية أن بير 
غوارديوال شقيق ووكيل أعمال مدرب برشلونة االسباني لكرة 
القدم الســــابق جوسيب غوارديوال ومســــاعد االخير مانويل 
استيارتي التقيا مع مسؤولي ميالن االيطالي. وأكدت الصحيفة 
اخلبــــر على الرغم من نفي النــــادي اللومباردي الذي أكد على 
موقعه في شبكة االنترنت انه مهتم بخدمات املدرب االسباني 
بعد نهاية السنة التي فضل االخالد فيها الى الراحة بعد رحيله 
الصيف املاضي عن االدارة الفنية للفريق الكاتالوني. وكتب ميالن 
على موقعه في الشبكة العنكبوتية: »ميالن ينفي املعلومة التي 
وردت في بعض وسائل االعالم بخصوص لقاء بني )نائب رئيس 
ميالن( ادريانو غالياني ومقربني أو وكالء السيد غوارديوال«. 
أمــــا الصحيفة فكتبت »لكن ال غازيتــــا تؤكد ان اللقاء عقد بني 
الطرفني«.ونقلت قناة سكاي سبورت صورا لالسبانيني وهما 
بصدد مغادرة احد املطاعم في ميالنو. يذكر ان بير غوارديوال 
هــــو أيضا وكيل أعمال بعض الالعبــــني أمثال مهاجم ليڤربول 

االجنليزي الدولي االوروغوياني لويس سواريز.

مواجهة نارية
وفي املجموعة الرابعة، انتهت املواجهتان بني ريال مدريد 

وبوروسيا دورمتوند، ومان سيتي واياكس امستردام بالتعادل 
بنتيجة واحدة، فبقيت األمور على حالها: دورمتوند في الصدارة 
برصيد 8 نقاط مقابل 7 لريال مدريد و4 الياكس و2 لسيتي الذي 

بات بحاجة الى معجزة حجز بطاقته الى الدور الثاني.
في املباراة االولى على ملعب سانتياغو برنابيو، انقذ اوزيل ريال 

مدريد من اخلسارة بإدراكه التعادل من ركلة حرة مباشرة قبل 
دقيقة من نهاية املباراة. وجنح بوروسيا دورمتوند في افتتاح 

التسجيل عندما تلقى ماريو ريوس كرة رأسية من ليفاندوفسكي 
في اجلهة اليمنى وتوغل بها داخل املنطقة وسددها بيمناه على 

يسار احلارس كاسياس )28(. وأدرك البرتغالي بيبي التعادل بعد 
6 دقائق بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر متريرة عرضية من 

األملاني مسعود اوزيل )34(. ومنح الفارو اربيلوا التقدم مجددا 
الى بوروسيا دورمتوند عندما حاول ابعاد كرة من امام ماريو 

غوتسه تلقاها من كروكروتس فتابعها باخلطأ على يسار حارس 
مرماه كاسياس )45(. وجنح كايخون في إدراك التعادل بيد ان 
احلكم الغاه بداعي التسلل )47(. وكاد الالعب نفسه يفعلها من 
تسديدة زاحفة من خارج املنطقة بجوار القائم االيسر )49(، ثم 

اهدر الالعب نفسه فرصة ذهبية اثر انفراد باحلارس )59(.
ولعب مورينيو ورقته الهجومية االخيرة بدفعه بالدولي البرازيلي 

ريكاردو كاكا مكان اربيلوا )76(.
وجنح اوزيل في ادراك التعادل من ركلة حرة مباشرة من خارج 
املنطقة )89(. تعادل مثير وفي املجموعة الثانية، كان أرسنال في 

طريقه الى الفوز على شالكه والثأر خلسارته أمامه 0-2 في اجلولة 
املاضية عندما تقدم 0-2.

ومنح ثيو والكوت التقدم للفريق اللندني في الدقيقة 18 بتسديدة 
من داخل املنطقة، وعزز الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو تقدم 

الضيوف بهدف ثان بضربة رأسية اثر متريرة عرضية من 
الدولي األملاني لوكاس بودولسكي )26(. لكن شالكه حرمه من ذلك 

وقلص الدولي األملاني كالس ـ يان هونتيالر الفارق في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع اثر تلقيه كرة من لويس هولتبي 

داخل املنطقة فسددها بيسراه داخل املرمى، قبل ان يدرك الدولي 
البيروفي جيفرسون فارفان التعادل )67(. وعزز شالكه موقعه 

في الصدارة برصيد 8 نقاط مقابل 7 نقاط ألرسنال.
ودخل اوملبياكوس طرفا قويا في املنافسة على بطاقتي املجموعة 

عندما عزز موقعه في املركز الثالث برصيد 6 نقاط بفوزه على 
مونبلييه 1-3.


